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MNENJE Sindikata vojakov Slovenije
v zvezi z opravljanjem del in nalog na zahtevnejših delovnih mestih

z NAVODILI pripadnikom Slovenske vojske za ravnanje v takšni situaciji

Generalštab Slovenske vojske je nedavno (30. 8. 2013) po Slovenski vojski razposlal OPOZORILO v
zvezi z nadomeščanjem daljših odsotnosti zaradi finančnih posledic neustreznega razporejanja dela. V
OPOZORILU ugotavljajo, da mnogi pripadniki po pisnih ali ustnih navodilih več časa (več kot 30 dni)
opravljajo zahtevnejša dela in naloge, kot so formalno razporejeni in prejemajo plačo. Ugotavljajo
tudi, da do tega prihaja zaradi daljših odsotnosti (MOM) in nezasedenih dolžnosti v enotah.
Povzemajo, da na osnovi tako opravljenega dela mnogi pripadniki upravičeno zahtevajo ustrezno
višje plačilo za opravljeno delo, kot ga dejansko prejemajo na osnovi formalne razporeditve.
Povzemajo še, da pripadniki takšno plačilo zahtevajo pri delodajalcu z zahtevo za varstvo pravic
ali neposredno na delovnem sodišču upravičeno in uspešno, saj se je tudi sodna praksa že oblikovala
in potrdila v prid delavcev – pripadnikov Slovenske vojske.

V SVS se z vsem navedenim v OPOZORILU Generalštaba v zgornjem odstavku popolnoma
strinjamo, saj smo sami v mnogih primerih za člane SVS pripravili zahtevo za varstvo pravic in po
potrebi z našim odvetnikom dosegli, da so pripadniki prejeli ustrezno višje plačilo za opravljeno
zahtevnejše delo, kot pa so prejemali plačo. Za dva člana SVS, pripadnico in pripadnika, ki sta za višje
plačilo uspela že z zahtevo za varstvo pravic in jima je bilo ugodeno izplačilo prilagamo dokumenta s
katerima jima je bilo ugodeno izplačilo razlike v plači za zahtevano obdobje in obresti. V vseh
priloženih dokumentih je pomemben del označen z rdečo barvo, osebni podatki pa so prikriti.
Pripadnica je dobila izplačano razliko v plači od 23 do 26 palčnega razreda za obdobje 3 let in
pol. Pripadnik pa je dobil izplačano razliko v plači od 21 do 22 plačnega razreda za obdobje dveh
let, v prejšnjem tednu pa mu je bilo ugodeno izplačilo v isti višini za obdobje od leta 2010 do izdaje
odločbe v prejšnjem tednu, ker še vedno opravlja drugo delo od njegove formalne razporeditve. Oba
pripadnika sta izplačilo prejela z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prilagamo tudi, še "svežo sodbo"
(prejeta 3.8.2013) v primeru člana SVS, ki je na višjem sodišču uspel in bo prvostopenjsko delovno
sodišče ponovno moralo odločati o upravičenosti do višje plače za obdobje, ko je pripadnik opravljal
zahtevnejše delo od dela za delovno mesto, kjer je bil formalno razporejen.

V OPOZORILU Generalštab tudi navaja, da eni pripadniki zahtevajo plačilo z zahtevo za varstvo
pravic, eni pa kar neposredno na delovnem sodišču. V SVS menimo, da sta oba postopka s pravnega
vidika pravilna, in tudi Generalštab navaja, da je uspeh v obeh primerih za pripadnike zagotovljen, saj
se je sodna praksa na tem področju že izoblikovala in utrdila v prid pripadnikov Slovenske vojske.
V obeh primerih je pot do višjega plačila pravilna vendar v SVS menimo tudi, da je primernejši
postopek z predhodno zahtevo za varstvo pravic pri delodajalcu (Generalštabu), saj je tako
delodajalcu dana možnost izplačila razlike v plači pripadniku brez nepotrebnih stroškov pravdnega
postopka in predvsem se obe strani izogneta trošenju časa in energije, ki ni potrebno. Zaradi zadnje
navedenega se v vseh primerih tudi v SVS držimo tega načela in članu SVS, ki se obrne na nas prvo
pripravimo zahtevo za varstvo pravic in v kolikor ni v zakonitem roku odgovora prevzame primer
odvetnik SVS, ki nadaljuje s postopkom na delovnem sodišču do izplačila. V SVS nenehno apeliramo
na delodajalca, da zaključi postopek z zahtevo v zakonitem roku, ker si sam s tem zniža stroške in
postopek je za obe strani zaključen prej. Če v zakonitem 60 dnevnem roku ni odgovora, pa je
pripadnik prisiljen v sodno varstvo in vloži tožbo oz. počaka na odgovor na zahtevo.



V SVS se strinjamo tudi z obrazložitvijo, da je nadrejeni dolžan zagotoviti podrejenemu le take
vrste dela, ki izhajajo iz njegove formalne razporeditve. Ne moremo pa se strinjati s predznakom
"praviloma" ob tej trditvi, saj je nadrejeni dolžan navedeno spoštovati ves čas. Večina pripadnikov ve,
da se 22.e člena ZSPJS v Slovenski vojski zlorablja za nagrajevanje lojalnih, tisti, ki bi do plačila na
osnovi tega člena in pisnega dogovora bili dejansko upravičeni, ker opravljajo zahtevnejša dela, pa
tega člena in dogovora za plačilo povečanega obsega dela ne poznajo, saj v nasprotnem nebi bilo
potrebno vseh postopkov z zahtevami in tožbami o katerih je govora v OPOZORILU in tem mnenju.
Kot navajajo v Generalštabu je za sklepanje dogovorov na osnovi 22.e člena ZSPJS pristojen minister
in zato si v SVS težko predstavljamo, kako bi se v Slovenski vojski lahko zagotovilo ustrezno plačilo
za vse, ki nekoga dalj časa nadomeščajo ali opravljajo delo na nepopolnjenih delovnih mestih, na
osnovi 22.e člena ZSPJS.

V SVS smo proti grožnjam v OPOZORILU GŠSV z disciplinskimi postopki zoper poveljujoče,
ki dela ne bodo sposobni organizirati tako, da finančna sredstva za plačilo pripadnikov ne bodo
porabljena gospodarno, ob tem pa kadrovanje in odrejanje nalog ni v pristojnosti teh poveljujočih,
predvsem pa ne morejo vplivati na daljše odsotnosti in nepopolnjenost delovnih mest v enoti.
Poveljujoči so odgovorni za delovanje enote in izvajanje vseh njenih nalog ne glede na dalj časa
odsotne pripadnike ter nepopolnjena delovna mesta in pri tem so dolžni spoštovati vse predpise, ki
določajo plače pripadnikom. V določenih razmerah se poveljujoči odločajo kot vojaški poveljniki,
ker je drugače ogrožena njihova strokovnost in zato so mnogokrat prisiljeni v kršenje predpisov o
plačah. Ravno zato tudi obstaja institut varstva pravic, da zaposleni na legalen način prejmejo plačilo
za delo, ki ga je nekdo moral opraviti. Zato se nam v SVS ne zdi korektno, da se na takšen način
grozi poveljujočim z disciplinsko in materialno oz. odškodninsko odgovornostjo. V SVS smo v
javnosti že večkrat opozorili, da so poveljujoči v Slovenski vojski prisiljeni v kršenje delovno-
pravnih predpisov, če želijo izvesti vse zadane naloge in danes menimo, da odziv na ta opozorila ni
pravi, saj se poveljujočim grozi, namesto nudi pomoč, ko se morajo odločati mimo predpisanega.

Vsem pripadnikom Slovenske vojske, ki po navodilih nadrejenih opravljajo zahtevnejša dela in naloge
več kot 30 dni (ne glede na krajše prekinitve po 30 dneh), ko nadomeščajo dlje časa odsotne
(MOM…) ali delajo na nepopolnjenih delovnih mestih, pa prejemajo nižjo plačo za delovno mesto
njihove formalne razporeditve in niso obravnavani v skladu z 22.e členom ZSPJS (povečan obseg
dela) in 98. člen ZObr (začasna razporeditev na drugo delo), svetujemo varstvo pravic in zato članom
SVS in ostalim pripadnikom, ki še niso naši člani, dajemo naslednja navodila:

 da odrejeno delo s strani nadrejenih opravite profesionalno po svojih najboljših močeh;

 da si zabeležite opravljanje vsakega zahtevnejšega dela, ki je izven delokroga vašega delovnega
mesta in zanj prejemate plačo, v zabeležki navedite tudi priče, ki lahko zabeleženo potrdijo;

 če je le možno od nadrejenih zahtevajte pisno odreditev takšnega dela, vse pisne dokaze (ukazi,
načrti angažiranja…) o opravljanju takšnega zahtevnejšega dela si shranite za uveljavljanje pravic;

 obrnite se na SVS, kjer vam bomo pripravili zahtevo za varstvo pravic, s katero boste zahtevali
ustrezno plačilo za opravljeno delo pri delodajalcu in po potrebi z odvetnikom SVS na sodišču:

 pri vsem zgoraj navedenem upoštevajte najmanj 5 letni zastaralni rok za uveljavljanje pravic iz
dela  in če je le možno tudi 3 letni rok zastaranja za obresti.

Priloge:
 Dopis Generalštaba št. 710-9/2013-52 z dne 30. 8. 2013

Nadomeščanje daljših odsotnosti – OPOZORILO!
 Akt ugoditve zahtevi pripadnice iz februarja 2013
 Akt ugoditve zahtevi pripadnika iz junija 2010
 Sodba višjega sodišča v prid pripadnika SV iz avgusta 2013
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